
 
 

Projeto nº 70964 

Designação do Projeto: Internacionalização da empresa 5D 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos: Internacionalização – Acelerador de Exportações  

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: 5D, Unipessoal, Lda 

 

 

Data de aprovação: 2020-12-23 

Data de início: 2020-06-08 

Data da conclusão: 2022-06-07 

Custo total elegível: 125.930,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia: 56.668,50€ 

 

 

Síntese do projeto, objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:   

 

A empresa 5D Unipessoal Lda é uma empresa que atua no ramo da investigação e desenvolvimento 

de atividade de design e produção têxtil especializada, direcionado para o vestuário em Denim. 

 

Desenvolve e produz coleções de denim de alta qualidade, pensadas e desenhadas à medida de cada 

cliente. Trabalha para empresas e marcas de moda que pretendem um parceiro altamente 

especializado em Denim, apresentando a cada estação novos fits e lavagens e detalhes. 

 

Para tal, projeta o seu desenvolvimento na prossecução dos seguintes objetivos estratégicos: 

 

 Internacionalização: a empresa ambiciona crescer continua e progressivamente nas suas 

vendas, estimando para 2023, um peso de cerca de 95% das exportações no total do seu 

volume de negócios; 

 Apostar numa força comercial eficiente de forma a apresentar um crescimento anual de 

vendas, no mínimo de 10%; 

 Ser reconhecida, no mercado nacional e internacional, como uma empresa de excelência, 

que comercializa produtos de elevada qualidade; 

 Apresentar, no ano de 2023, uma estrutura de RH qualificados que lhe permitam desenvolver 

de forma eficaz a estratégia de internacionalização da empresa; 

 Desenvolver e estabelecer no mercado as melhores soluções para cada área específica do 

mercado; 

 Desenvolvimento e implementação de uma marca própria da empresa. 



 
 
Designação do projeto: Projeto de Internacionalização da empresa 

Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-024994 
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: 5D - Unipessoal, Lda    

 

Data de aprovação: 06.07.2017 

Data de início: 01.06.2017 

Data de conclusão: 31.05.2020 

Custo total elegível: 174.102,50 € 

Apoio Financeiro da União Europeia: 78.346,13 € 

 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:   
 
A empresa promotora em sede de candidatura defendeu e apresentou os seguintes objetivos 

estratégicos: 

 
� Desenvolvimento e implementação de uma marca própria da empresa; 

� Desenvolver a exportação, de modo a convertê-la num dos pilares de negócio e de 

crescimento da 5D, apostando numa forte campanha de marketing internacional de forma a 

registar, no ano pós-projeto, uma taxa de internacionalização de 36%; 

� Apostar numa força comercial eficiente de forma a apresentar um crescimento anual de 

vendas, no mínimo de 10%; 

� Ser reconhecida, no mercado nacional e internacional, como uma empresa de excelência, 

que comercializa produtos de elevada qualidade; 

� Apresentar, no ano de 2020, uma estrutura de recursos humanos qualificados que lhe 

permitam desenvolver de forma eficaz a estratégia de internacionalização da empresa. 

 
 
A empresa promotora com o desenvolvimento do presente projeto de investimento conseguiu 

fortalecer a sua posição no mercado nacional e internacional, tendo desta forma, ganho notoriedade 

e reconhecimento nos mercados em que atua como uma empresa de excelência e de elevada 

qualidade.  

A 5D dispõe atualmente uma equipa de recursos humanos qualificados e/ou experientes na área de 

atuação, o que lhe permite continuar a desenvolver de forma eficaz a estratégia de 

internacionalização da empresa.  

 
 
 

174 102,50 €

78 346,13 €

Custo total elegível Apoio financeiro da U.E.
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